
 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-03-21 

sid 1 av 44 

 

 

Plats och tid Årydssalen, klockan 13:45 – 17:20, ajournering 15:10–15:30 

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Katrin Johansson Vice ordf (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Jan-Erik Abrahamsson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Bo Sandgren (S), tom § 67 
Patrik Engström (S)from § 68 

 Vakant plats (S) 
Bo Sandgren (S) 

 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Patrik Engström 
Catarina Flod 
Tommy Mikkelsen 
Ulf Gustavsson 
Lennarth Malm 
 

(C) 
(S), tom § 67 
(M) 
(SD) 
(S) 
(L) 
 

  

Övriga: Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef §§ 41-42, 44-75 
Berith Håkansson, personalutvecklare §§ 41, 44 
Cecilia Bernhardsson, kommunjurist §§ 42, 44 
Magnus Persson, fastighetschef §§ 42, 44-75 
William Lavesson, projektledare § 46 
Christer Martinsson, projektledare §§ 47-48 
Christina Svensson, sekreterare 
 

 

Utses att justera: Tor Billing (SD)  

Paragrafer: §§ 41-42, 44-75 

Justeringsdatum:  2018-03-27 

Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-03-21 

sid 2 av 44 

 

Justerande ……………………………………………………  
 Tor Billing 
 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2018-03-21   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-03-28 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-04-19 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-03-21 

sid 3 av 44 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 41 Godkännande av dagordning / .............................................................................................5 

§ 42 Information om GDPR - Allmänna dataskyddsförordningen / ..............................................6 

§ 44 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017, tekniska nämndens ansvarsområde 2017/3297 ......7 

§ 45 Plan för uppföljning av privata utförare inom tekniska nämndens område 2018/902 ........9 

§ 46 Information om konsekvens Tubbaryd och ny brandstation 2016/2395 ...........................10 

§ 47 Trafikutredning Oljehamnsvägen 2018/897 .......................................................................11 

§ 48 Nytt vattenverk Långasjön - information 2014/484 ...........................................................13 

§ 49 Svar till Bokösundsvägens gemensamhetsanläggning 2017/4211 .....................................14 

§ 50 Förslag till Karlshamns kommun - Gång- och cykelbana på Graneforsvägen 2017/2989 ...17 

§ 51 Förslag till Karlshamns kommun - Gång- och cykelväg i Granefors 2016/2973 ..................18 

§ 52 Trafiklösning för västra infarten mot centrum 2017/1453 .................................................19 

§ 53 Projekt 1314 Gatuunderhåll - återrapportering 2017/4054 ...............................................20 

§ 54 Handlingsplan och prioritering för belysning vid övergångställen 2018/1004 ...................21 

§ 55 Medborgarlöfte 2018 - förslag till åtgärder för att minska nedskräpningen i centrum 
2018/931 .................................................................................................................................22 

§ 56 Minska nedskräpningen i kommunen / ..............................................................................23 

§ 57 Medborgarförslag, att ej bygga om stortorget 2018/376 ...................................................24 

§ 58 Återrapportering projekt Svängsta förskola kök 2017/4052 ..............................................25 

§ 59 Avrapportering projekt 1181 Österslättskolans kök 2017/4053 ........................................26 

§ 60 Avrapportering projekt 1142 Möllebackens förskola kök 2017/4075 ................................27 

§ 61 Avrapportering projekt 1308 GCM-vägnät 2017/4048 .......................................................28 

§ 62 Avrapportering projekt 2107 Fastighetsunderhåll 2017/4051 ...........................................29 

§ 63 Yttrande från tekniska nämnden kring förstudie om lokalförsörjningsprocessen 2018/574 .
  .................................................................................................................................................30 

§ 64 Yttrande från Tekniska nämnden kring förstudie av fastighetsunderhåll 2018/536 ..........32 

§ 65 Nämndinitiativ angående belysning, asfaltering och parkeringsplatser vid kallbadhuset 
och Vägga norra 2018/692 ......................................................................................................34 

§ 66 Halda 2:93 Fungerande hörslinga i Medborgarhuset i Svängsta 2018/564 ........................35 

§ 67 Nämndinitiativ angående kosthållningen på kommunens äldreboenden 2018/694 .........36 

§ 68 Nämndinitiativ angående tiden för skollunch på Österslättsskolan 2018/693 ...................37 

§ 69 Tubbaryd nybyggnad av kontor- och omklädningslokaler projekt 1136 - information 
2012/3134 ...............................................................................................................................38 

§ 70 Beslutsuppföljning mars 2018/12 .......................................................................................39 

§ 71 Redovisning av delegationsbeslut mars 2018 2018/12 ......................................................40 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-03-21 

sid 4 av 44 

 

§ 72 Handlingar för kännedom mars 2018/12 ............................................................................41 

§ 73 Information från presidiet / ................................................................................................42 

§ 74 Nämndinitiativ om framtidens vattenförsörjning / ............................................................43 

§ 75 Hörslinga på Stadsteatern / ................................................................................................44 

 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-03-21 

sid 5 av 44 

 

§ 41 Godkännande av dagordning / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna följande ändringar: 
 
Ärendet Förvaltningschefen informerar, stryks. 
 
Ärende Minska nedskräpning i kommunen läggs till med § 56. 
 
Nämndinitiativ från Moderaterna om framtidens vattenförsörjning läggs till med § 74. 
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§ 42 Information om GDPR - Allmänna dataskyddsförordningen / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardsson är inbjuden till sammanträdet för att informera om 
EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den ersätter PuL – personuppgiftslagen och börjar 
gälla från och med 25 maj 2018. Den ska stärka enskildas rätt till skydd av personuppgifter.  
 
Varje nämnd/myndighet är personuppgiftsansvarig. Personuppgiftbiträdesavtal tecknas 
med de leverantörer som levererar IT-system. Nämnden har utsett kommunjuristerna till 
dataskyddsombud. 
 
Arbete pågår med att ta fram register som beskriver hur kommunen behandlar 
personuppgifter, syftet med detta och vilka IT-system som används. 
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§ 44 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017, tekniska nämndens ansvarsområde 2017/3297 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
1. Sjukfrånvaron 2017 
 
Total genomsnittlig sjukfrånvaro för hela samhällsbyggnadsförvaltningen ligger på 21,4 
dagar/anställd, vilket innebär en minskning med tre dagar (24,4 dagar 2016). Jfr med hela 
kommunen 27,6 dagar/anställd.  
 
Totalt utfall för 2017 inom tekniska nämndens verksamheter är 23,6 dagar/anställd. Jfr 
med 2016 då de låg på 26,9 dagar. 
 
2. Företagshälsovårdens insatser 2016 
 
Den årliga volymen är enligt avtalet med Avonova totalt 4000 timmar. Målet är att arbeta 
med förebyggande insatser på individ-, grupp och organisationsnivå. Utfallet på 
resursutnyttjandet för 2017 är fördelat: a) rehabilitering 32 % (36 % 2016) b) 
förebyggande 42 % (44 % 2016 c) löpande 26 % (20 % 2016).  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2017 nyttjat 10 % av de totala timmarna till 
olika former av stödinsatser. För 2016 låg siffran på 7 %. 
 
3. Arbetsskador 
 
Antalet arbetsskador har under de senaste sju åren varierat mellan 20-30 st inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Under 2017 har 16 rapporterats in.  
 
4. Arbetsmiljörond APT – av 15 enheter har 5 genomfört dessa.  
 
5. Arbetsmiljörond skyddsrond/fastighetssyn – av 15 enheter har 8 genomfört dessa. På 
rådhuset gjordes den 171213. 
 
5. Genomgång av riktlinjerna – likabehandling, kränkande särbehandling, alkohol och 
droger samt rökfri arbetstid och arbetsplats - av 15 enheter har 7 gått igenom dessa på 
APT. 
 
Anledningen till att punkterna 4-6 inte genomförts på alla enheter anges bero på 
omorganisation inom serviceverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från personalhandläggare Berith Håkansson daterad 2018-02-23 
Sammanställning av arbetsskador 
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Avonova sammanställning 
Sjuktal per nämnd för 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Verksamhetschef Christina Svensson  
VA-chef Marika Mårtensson  
Fastighetschef Magnus Persson  
Verksamhetschef Jörgen Svensson  
Ekonom Susanne Andersen  
Ekonom Lisbeth Sunesson  
Personalutvecklare Berith Håkansson 
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§ 45 Plan för uppföljning av privata utförare inom tekniska nämndens område 2018/902 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna uppföljningsplanen för privata utförare inom tekniska nämndens område. 
 
Sammanfattning 
 
För varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta ett program med mål och riktlinjer 
för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller enligt 2015 års kommunallag. 
Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt att öka 
allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 
 
Av kommunfullmäktiges program, Policy med mål och riktlinjer för privata utförare, 
antagen 2017-02-13, framgår att varje nämnd ska utarbeta och anta en uppföljningsplan 
för privata utförare utifrån nämndens ansvarsområde. 
 
Tekniska nämnden har idag avtal med privata utförare som har eller kan få en direkt 
påverkan på medborgaren och som därför bör följas upp systematiskt enligt redovisad 
uppföljningsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson daterad 2018-03-01 
Uppföljningsplan privata utförare 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef serviceverksamheten Jörgen Svensson  
Verksamhetschef VA Marika Mårtensson  
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Markförvaltare Linnea Persson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
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§ 46 Information om konsekvens Tubbaryd och ny brandstation 2016/2395 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Projektledare William Lavesson informerar om Tubbaryd och om möjligheterna till 
placering av en ny brandstation. 
 
I en ny byggnad för räddningstjänsten kan samlokalisering av kontors och 
personalutrymmen för den personal som är knuten till gata och park ske. 
 
Bygganden på Tubbarydsområdet som innehåller kontor och omklädningsrum för personal 
knutet till gata och park bör rivas och ersättas med nya utrymmen. Byggnaden är sliten och 
dras med olika former av defekter, vilket ger arbetsmiljöproblem. 
 
Det finns flera samordningsvinster som t.ex. gemensam verkstadsdel. Placeringen innebär 
också att utryckningsfordon får en snabb väg till riksväg 29 och vidare till E 22. 
 
Återvinningscentralen (ÅVC) kan flyttas från Tubbaryd till mark intill Munkahusvägen. 
Nuvarande ÅVC i Tubbaryd är inte optimalt placerad och det finns problem med såväl 
trafiken som utrymmena på anläggningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare William Lavesson 
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§ 47 Trafikutredning Oljehamnsvägen 2018/897 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att utreda trafiksituationen längs med Oljehamnsvägen ut till Oljehamnen och Sternövägen 
enligt redovisad skiss 
 
att föreslå kommunstyrelsen finansiera 300 000 kronor till en förstudie som inkluderar en 
trafikutredning. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har för avsikt att se över trafiksituationen för de flöden av tung trafik som 
påverkar infrastrukturen in mot stadskärnan via Hinseleden och Hinsetunneln. 
 
I redovisad skiss visas kritiska korsningspunkter på Oljehamnsvägen. Trafiksäkerheten 
kommer att vara en viktig del i utredningen. På sikt förutspås den tunga trafiken att öka 
från och till hamnområdet via Munkahusvägen och Oljehamnsvägen. 
 
Det finns planer på att förlänga cykelvägen som går längs med Diabasbrottet i Sternö in 
mot stadskärnan och det innebär att nödvändiga åtgärder vid trafikkorsningen mellan 
Sternövägen och Oljehamnsvägen behöver utredas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från Projektledare Christer Martinsson 2018-02-28. 
Skiss över korsningar som kan behöva åtgärd  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Projektledare Christer Martinsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att andra att-satsen ändras till följande: 
 
att föreslå kommunstyrelsen finansiera 300 000 kronor till en förstudie som inkluderar en 
trafikutredning. 
 
Beslutsgång 
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Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
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§ 48 Nytt vattenverk Långasjön - information 2014/484 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Målsättningen är att ha ett nytt vattenverk i drift år 2021-2022. I detaljplanearbetet pågår 
en sammanställning av granskningshandlingar. En fördjupad processutredning pågår för 
vattenverket. 
 
En underhållsplan är under framtagande för att fastställa underhållsbehovet i det befintliga 
vattenverket. Detta för drift tills ett nytt vattenverk kan vara på plats men även för fallet 
med en något förlängd drift. 
 
I investeringsbudgeten för år 2018 finns 4 MSEK tilldelade. I investeringsplanen för 2019-
2022 har investeringsmedel senarelagts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från projektledare Christer Martinsson 2018-02-27 
Genomgång av övergripande budget och tidplan för 2017-2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Christer Martinsson 
VA-chef Marika Mårtensson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 49 Svar till Bokösundsvägens gemensamhetsanläggning 2017/4211 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta tjänsteskrivelsen som sitt svar till Bokösundsvägens gemensamhetsanläggning 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra trafikräkningar i maj och augusti 2018 
och utreda eventuella behov av åtgärder 
 
att återrapportering sker i september 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Till Karlshamns kommun har inkommit ett brev där styrelsen för Bokösundsvägens 
gemensamhetsanläggning med ett antal frågor angående trafiksituationen på 
Vettekullavägen och Matviksvägen samt vilka planer som finns för utbyggnad av vägnätet 
från Vettekulla/Matvik till Karlshamn och till E 22:an. 
 
Trafiksituationen 
 
Finns det aktuella mätvärden hur hårt belastad vägen är och vilken hastighet som 
trafikanterna håller? 
 
Trafikräkningar har gjorts på de aktuella vägsträckorna Matviksvägen under augusti 2014 
och Vettekullavägen under maj 2012.  
 
För Matviksvägen: 

 Årsmedeldygnstrafiken i båda riktningarna var för den aktuella perioden 298 
stycken, uppdelat på 95,8 % personbilar och 4,2 % tyngre fordon. 

 Medelhastigheten på den aktuella sträckan var 32,3 km/h. 
0,2 % körde över skyltad hastighet. Skyltad hastighet är 50 km/h. 

 Maximal dygnstrafik var: 
- 310 fordon vardagen den 22 aug 2014 och  
- 334 fordon helgdagen den 23 aug 2014. 

 Maximal timtrafik var: 
- 44 fordon förmiddagen den 23 aug 2014 klockan 11-12,  
- 44 fordon eftermiddagen den 24 aug 2014 klockan 15-16. 

För Vettekullavägen: 
 Årsmedeldygnstrafiken i båda riktningarna var för den aktuella perioden var 595 

stycken, uppdelat på 96,4 % personbilar och 3,6 % tyngre fordon. 
 Medelhastigheten på den aktuella sträckan var 48,0 km/h. 

40,0 % körde över skyltad hastighet. Skyltad hastighet är 50 km/h. 
 Maximal dygnstrafik var: 

- 601 fordon vardagen den 3 maj 2012 och 
- 655 fordon helgdagen den 5 maj 2012. 
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 Maximal timtrafik var: 
- 60 fordon förmiddagen den 5 maj 2012 klockan 11-12, 
- 62 fordon eftermiddagen den 5 maj 2012 klockan 14-15. 

Hur ser kommunens ansvariga på trafiken och trafikintensiteten och vilka planer finns för 
dessa vägar? 
 
För de aktuella vägsträckorna på Vettekullavägen och Matviksvägen, som är enskilda vägar, 
har Karlshamns kommun tecknat ett avtal med vägsamfälligheterna om att sköta om 
vägarna. Vägsamfälligheterna har dock inte varit aktiva sedan kommunen övertog 
skötselansvaret i samband med kommunsammanslagningen på 60-/ 70-talet. 
Huvudmannaskapet för en enskild väg ligger på en vägsamfällighet eller på de markägare 
som har fastigheter i vägen.  
 
Karlshamns kommun har gjort ett antal vägutredningar på de aktuella vägsträckorna för 
att se vilka åtgärder som behövs göras för att minimera påverkan av trafiken i samband 
med exploateringen av området. 
 
I samverkan med Trafikverket (hette förr Vägverket) har kommunen även undersökt vad 
som behöver göras för att Karlshamns kommun ska kunna bli huvudman för de aktuella 
vägsträckorna. 
 
Finns det en prognos för trafikintensiteten när alla tomter är bebyggda? 
 
Om hela området bebyggs med 200 nya bostäder finns ett antagande att trafiken på 
Vettekullavägen ökar till cirka 1700 fordon/dygn och på Matviksvägen till cirka 750 
fordon/dygn.  
 
Vision 2030 
 
Vilka planer finns det för utbyggnad av vägnätet från Vettekulla/Matvik till Karlshamn och 
till väg E22? 
 
I översiktsplanen för Karlshamns kommun finns ett vägreservat, med fyra anslutande 
vägkorridorer till området från Karlshamn.  
Översiktsplanen är en politisk viljeinriktning om vad mark- och vatten ska användas till. 
Översiktsplanen innebär dock inget beslut att något ska göras. 
Det finns därför ingen tidsplan som fastställer om eller när ett eventuellt vägreservat ska 
genomföras. 
 
Gällande väg till E22 är det idag Trafikverket som är väghållare för väg 630 och väg 620 
och dagsläget finns inte dessa vägar utpekade som att de skulle få en ny sträckning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Jonas Johansson och utredningsingenjör Daniel 
Camenell daterad 2018-03-01 
Inkommen skrivelse 
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Beslutet skickas till 
 
Bokösundsvägens gemensamhetsanläggning 
Projektingenjör Jonas Johansson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
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§ 50 Förslag till Karlshamns kommun - Gång- och cykelbana på Graneforsvägen 2017/2989 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att i dagsläget är det inte aktuellt med en gång- och cykelbana på Graneforsvägen 
 
att ärendet avslutas. 
 
Sammanfattning 
 
Till Karlshamns kommun har inkommit två stycken medborgarförslag om gång- och 
cykelbana på Graneforsvägen med dnr 2016/2973 och 2017/2989. 
 
Tekniska nämnden har i dessa två ärenden skickat frågan till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har återförvisat ärendet till tekniska nämnden. 
 
Projektkontoret på samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt den regionala 
länstransportsplanen som gäller för den aktuella vägsträckan och konstaterar att den 
aktuella sträckan inte finns medtagen som ett prioriterat cykelvägnät. Den aktuella 
vägsträckan är Trafikverket väghållare på. 
 
I den kommunala översiktsplanen som är en politisk viljeinriktning finns omnämnt att del 
av den aktuella sträckan kan utvecklas med bostäder och hållbart resande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Jonas Johansson daterad 2018-03-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Projektingenjör Jonas Johansson 
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§ 51 Förslag till Karlshamns kommun - Gång- och cykelväg i Granefors 2016/2973 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att i dagsläget är det inte aktuellt med en gång- och cykelbana på Graneforsvägen 
 
att ärendet avslutas. 
 
Sammanfattning 
 
Till Karlshamns kommun har inkommit två stycken medborgarförslag om gång- och 
cykelbana på Graneforsvägen med dnr 2016/2973 och 2017/2989. 
 
Tekniska nämnden har i dessa två ärenden skickat frågan till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har återförvisat ärendet till tekniska nämnden. 
 
Projektkontoret på samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt den regionala 
länstransportsplanen som gäller för den aktuella vägsträckan och konstaterar att den 
aktuella sträckan inte finns medtagen som ett prioriterat cykelvägnät. Den aktuella 
vägsträckan är Trafikverket väghållare på. 
 
I den kommunala översiktsplanen som är en politisk viljeinriktning finns omnämnt att del 
av den aktuella sträckan kan utvecklas med bostäder och hållbart resande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Projektingenjör Jonas Johansson 
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§ 52 Trafiklösning för västra infarten mot centrum 2017/1453 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avsluta ärendet trafiklösning för västra infarten mot centrum med diarienummer 
2017/1453. 
 
Sammanfattning 
 
I dagsläget pågår det ett antal projekt med samma innebörd att se över trafikflödet 
västerifrån in till Karlshamns centrum. Projekten är ombyggnad av Prinsgatan och 
trafikutredning Oljehamnsvägen. Att då ha ett till projekt som har samma intention är inte 
nödvändigt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Jonas Johansson daterad 2018-03-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektingenjör Jonas Johansson 
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§ 53 Projekt 1314 Gatuunderhåll - återrapportering 2017/4054 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att ärendet återrapporteras på sammanträdet i juni. 
 
Sammanfattning 
 
Upphandling av ny entreprenör för beläggning pågår. När nytt avtal tecknats kan 
beräkningar göras över hur stora ytor som kan beläggas under 2018. Kartläggning av de 
vägar som är i störst behov av att asfalteras görs med hjälp av Swecos utredning och 
interna okulära inventeringar. 
 
Ett möte tillsammans med ledningsägare kommer hållas under våren där vi går igenom 
kommunens behov av nyasfaltering och ledningsägarnas kommande projekt. Detta för att 
inte asfaltera en väg som senare under året eller nästkommande kommer grävas upp. Samt 
för att kunna prioritera en väg som ingår i någon av ledningsägarnas projekt under året. 
 
Utifrån detta möte kan årets beläggningsprojekt kartläggas och presenteras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2018-03-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Verksamhetschef Magnus Persson 
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§ 54 Handlingsplan och prioritering för belysning vid övergångställen 2018/1004 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda och ta fram en handlingsplan för att 
prioritera belysningen på övergångställen 
 
att återrapportering sker i juni 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Under februarisammanträdet framkom att nämnden vill se en handlingsplan och 
prioritering för belysningen vid övergångställen. 
 
För att få en så bra lösning som möjligt för detta, är det något som måste utredas. Utifrån 
olycksstatistik och kommande belysningsprojekt kan en handlingsplan tas fram.  
 
Där framgår hur man på bästa vis utformar belysningen vid övergångställen, på vilka 
platser och med vilken prioritering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell 2018-03-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 55 Medborgarlöfte 2018 - förslag till åtgärder för att minska nedskräpningen i centrum 
2018/931 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att utreda placeringar av fler papperskorgar och 
hundlatriner i Karlshamns innerstad. Samt kostnadsberäkna åtgärden 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram finansieringsalternativ för åtgärderna 
 
att återrapportera till nämndens sammanträde i april. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har förbundit sig att se över åtgärder för att minska nedskräpningen i 
centrum. 
 
Den åtgärd som bedöms göra snabbast effekt är att placera ut fler papperskorgar och 
hundlatriner. 
 
Fler papperskorgar och hundlatriner kommer medföra ökade driftkostnader för tekniska 
förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2018-03-05 
Medborgarlöfte 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Fastighetschef Magnus Persson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 56 Minska nedskräpningen i kommunen / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att utreda behovet av en utökning av antalet 
papperskorgar och hundlatriner i kommunens samtliga tätorter 
 
att kostnadsberäkna åtgärderna 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram finansieringsalternativ för åtgärderna 
 
att samordna renhållningsansvaret med Trafikverket och Länstrafiken, där dessa är 
berörda, inom tätorterna gällande Trafikverkets vägar, busshållplatser och tågstationer 
 
att utreda kostnaderna för avgiftsfria hundlatrinpåsar 
 
att återrapportera till nämndens sammanträde i maj. 
 
Sammanfattning 
 
Som ett led i Medborgarlöfte 2018 – minska nedskräpningen i centrum, vill nämnden även 
att en översyn av utökning av antalet papperskorgar och hundlatriner i kommunens 
samtliga tätorter görs. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Fastighetschef Magnus Persson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 57 Medborgarförslag, att ej bygga om stortorget 2018/376 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamn har inkommit med förslag om att Karlshamns kommun inte ska 
bygga om Stortorget.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det är olämpligt och att kommunens 
pengar ska användas till nyttiga saker och inte denna ”skam”.  
 
Vid tekniska nämndens möte i februari 2018 beslutades att arbetet med projektet skall 
fortgå, trots överklagat bygglov samt att de arkeologiska utgrävningarna påbörjas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2018-02-25 
Inkommit förslag till Karlshamn 
Beslut från nämndsekreterare Erik Bergman 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Fastighetschef Magnus Persson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Projektledare Ulf Bjäreborn Olsson 
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§ 58 Återrapportering projekt Svängsta förskola kök 2017/4052 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att återrapportering av projektet sker på tekniska nämndens möte i juni. 
 
Sammanfattning 
 
En översyn av kommunens förskolor och det framtida behovet av 
nybyggnationer/ombyggnationer har påbörjats i samarbete med utbildningsförvaltningen.  
 
Med anledning av detta har projekteringen av förskolans kök ännu inte påbörjats då det är 
viktigt att ha rätt förutsättningar när projektet startas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2018-03-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustavsson 
Fastighetsingenjör Christel Olsson 
Verksamhetschef kost Christina Svensson 
Projektledare William Lavesson 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
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§ 59 Avrapportering projekt 1181 Österslättskolans kök 2017/4053 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att återrapportering av projektet sker på tekniska nämndens möte i juni. 
 
Sammanfattning 
 
En översyn av kommunens skolor och det framtida behovet av 
nybyggnationer/ombyggnationer har påbörjats i samarbete med utbildningsförvaltningen.  
 
Med anledning av detta har projekteringen av Österslättskolans kök ännu inte påbörjats då 
det är viktigt att ha rätt förutsättningar när projektet startas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2018-03-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
Fastighetsingenjör Anna Holmberg 
Byggnadsingenjör Bodil Gustavsson 
Verksamhetschef måltid Christina Svensson 
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§ 60 Avrapportering projekt 1142 Möllebackens förskola kök 2017/4075 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att ärendet återrapporteras på sammanträdet i juni. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2017-12-01 att godkänna tecknande av entreprenadavtal. 
Kontrakt är skrivet med Dynacon Construction Blekinge AB 2018-02-08. Projektet 
beräknas att påbörjas i mitten på mars och stå klart under september månad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från byggnadsingenjör Bodil Gustafsson daterad 2018-03-05 
Tidplan 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Fastighetsingenjör Christel Olsson 
Verksamhetschef Kost Christina Svensson 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 61 Avrapportering projekt 1308 GCM-vägnät 2017/4048 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att ärendet återrapporteras på sammanträdet i april. 
 
Sammanfattning 
 
Projekt 1308 fortlöper som planerat i enlighet med den tidsplan som finns för 
Ronnebygatans ombyggnad, där förfrågningsunderlaget är på gång ut att publiceras. 
 
Övriga projekt som är räknade inom projekt 1308 avvaktas med tills anbud inkommit på 
till Ronnebygatans ombyggnad. 
 
Den av tekniska nämnden fastslagna prioriteringen för projekt 1308 är: 
 

1. Ronnebygatan mellan Kungsgatan och Regeringsgatan. 
2. GC-vägbelysning på Vislandabanan mellan Prästgårdsallén och Ängsvägen i Asarum. 
3. Saltsjöbadsvägen mellan idrottsvägen och rökeriet. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2018-03-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Jonas Johansson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Fastighetschef Magnus Persson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 62 Avrapportering projekt 2107 Fastighetsunderhåll 2017/4051 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att nästa avrapportering av projektet sker på nämndens sammanträde i juni. 
 
Sammanfattning 
 
För 2018 finns det 7 834 tkr budgeterat för fastighetsunderhåll i investeringsprojekt 2107. 
Utöver detta finns det 9 134 tkr för underhåll på driftkontot. Totalt finns det 16 968 tkr för 
planerat fastighetsunderhåll 2018. 
 
Utöver det planerade fastighetsunderhållet finns det 4 351 tkr för akuta 
underhållsåtgärder. 
 
En underhållsplan för 2018 har tagits fram utifrån budget och vissa arbeten har beställts 
och påbörjats. Det är först när det blir lite varmare som de större projekten drar igång.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2018-03-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
Förvaltare Lars Persson 
Fastighetsingenjör Anna Holmberg 
Fastighetsingenjör Christel Olsson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustavsson 
Ekonom Susanne Andersen 
Beslutsuppföljningslistan 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-03-21 

sid 30 av 44 

 

§ 63 Yttrande från tekniska nämnden kring förstudie om lokalförsörjningsprocessen 2018/574 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta fastighetschefens yttrande som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
På uppdrag av revisorerna har Ernst & Young (EY) genomfört en förstudie i syfte att 
identifiera riskerna kopplade till kommunens övergripande och strategiska arbete med 
lokalförsörjningsprocessen. 
 
I förstudien görs bedömningen att den nuvarande lokalförsörjningsprocessen och 
ekonomistyrningen är ineffektiv vilket innebär att revisorerna ställer några frågor som 
besvaras nedan. 
 

1. Hur sker samverkan med övriga nämnder och kommunstyrelse för att uppnå en 
effektiv lokalanvändning? 
 
Svar: Det åligger respektive förvaltningschef att föra en dialog med sina nämnder i 
frågor om lokaler. Fastighetschefen är här behjälplig. Nämnderna är väl införstådda 
med hur lokalförsörjningen i Karlshamns kommun fungerar och anmäler, via 
förvaltningschefen, ärenden till strategi och beredanderådet vid behov. Utöver detta 
finns det ordförandeträffar där nämndernas ordförande träffas och för dialog om 
bland annat lokaler. Men en tydligare dialog mellan nämnderna i just lokalfrågorna 
vore att föredra. 
 

2. Vidare vill vi få information om och i så fall hur det operativa arbetet kring 
beredandeprocessen för lokalförsörjningen kommer att förändras? 
 
Svar: Tidigare fanns en lokalförsörjningsgrupp i vilken lokalfrågor bereddes. Denna 
har nu slagits samman med Strategi och beredanderådet för att få med lokalfrågorna 
och lokaleffektivitet i ett större perspektiv. Nämnas bör också att vid lokalbehov tas 
alltid en första kontakt med Karlshamnsbostäder och Karlshamnsfastigheter innan 
externa kontakter tas. Viktigt att tänka på i lokalförsörjningen är att alla lokaler inte 
fungerar för alla typer av verksamheter så även om något av de kommunala bolagen 
har vakanta lokaler kan det vara mer rätt att hyra in externa lokaler då detta blir mer 
effektivt över tid. 
 
Beredandeprocessen till strategi och beredanderådet kommer inte att förändras. 
Däremot ska den göras tydligare så att alla leden följs. Detta innebär att alla ärenden 
som ska upp i rådet ska först ha fyllt i mallen ”Behov och Idé beskrivning”. Denna tas 
sedan upp och behandlas i rådet. Om det anses föreligga ett behov tillsätts en förstudie 
där bedömningar utifrån lokaleffektivitet mm göres. Denna redovisas sedan i rådet 
och beslut tas om ärendet ska exekveras eller ej. 
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3. Hur skall strateg- och beredanderådet användas för förändringsarbetet. 
 
Svar: Se punkt 2. 

 
Dessutom saknar revisorerna en tydlig styrning kring hur tekniska nämnden ska 
säkerställa att alla hyresavtal i kommunen ska samlas under en enhet. 
 
Svar: Det är tydligt från kommundirektörens sida att alla hyresavtal ska hamna under 
en verksamhet. Beställarverksamheten arbetar just nu med att successivt samla in och 
”ta över” ansvaret för befintliga hyresavtal. Dessa kommer sedan att digitaliseras. 
Likaså är det uttalat att ingen förvaltning själva får teckna lokalhyresavtal. Önskar 
revisorerna en större tydlighet i frågan är det upp till kommundirektören att 
förtydliga denna styrning. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson 
Förstudie lokalförsörjningsprocessen 
Missiv - Förstudie om lokalförsörjningsprocessen 
Behov--ide-beskrivning 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
KF:s presidium 
Kommunens Revisorer 
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§ 64 Yttrande från Tekniska nämnden kring förstudie av fastighetsunderhåll 2018/536 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta fastighetschefens yttrande som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun har Ernst & Young 
(EY) granskat kommunens fastighetsunderhåll i en förstudie. Revisorerna ställer sig bakom 
rapporten och dess rekommendationer och vill att tekniska nämnden ska svara på 
rapportens bedömningar. Frågeställningar och svar redovisas nedan. 
 

1. Det finns en risk med nuvarande styrning av fastighetsunderhållet. 
Fastighetsunderhållet styrs enbart av budget och det saknas referens till förväntad 
standard av fastighetsinnehavet. 

Svar: Det är näst intill omöjligt att definiera förväntad standard av ett 
fastighetsinnehav. Det är bättre att slå fast att målet med Karlshamns kommuns 
fastighetsinnehav är att värdesäkra det så att det inte minskar i värde över tid. Enda 
sättet att göra detta, avräknat värdeförändringar på fastighetsmarknaden samt 
inflation, är att underhålla fastigheterna på bästa möjliga sätt. 
 

2. För tekniska nämndens del kan ändamålsenlig planering av fastighetsunderhållet 
uppnås genom att den bör utgå från tydliga målsättningar för kommunens 
fastigheter. 

Svar: Målet med fastighetsinnehavet för Karlshamns kommun är att tillhandahålla 
kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler till kommunens verksamheter samt att 
värdesäkra fastighetsinnehavet.  
 

3. Tekniska nämnden behöver besluta om vilka fastigheter som är viktiga för 
kommunens verksamheter. 
 
Svar: Det är omöjligt för tekniska nämnden att besluta om vilka fastigheter som är 
viktiga för Karlshamns kommun och dess verksamheter. Alla verksamheter inom 
kommunen är viktiga och därmed är de fastigheter i vilka dessa bedrivs också viktiga. 
 

4. Underhållsplanen bör beskriva underhållsbehovet som krävs för att fastigheterna 
ska uppnå de fastställda målsättningarna. 
 
Svar: Målet med digitaliseringen av fastighetsunderhållet är att hela 
underhållsbehovet för samtliga fastigheter skall åskådliggöras. Detta innebär att alla 
åtgärder som skall utföras år 2020 kommer att kunna tas fram med några 
knapptryckningar. För att behålla värdet på fastigheterna ska merparten av denna 
underhållsplan genomföras det angivna året. Dock är detta en omöjlighet då det 
kommer variera väldigt mycket mellan åren hur mycket underhåll som måste göras. 
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Detta beror mycket på materialval, miljökrav, väder och vind samt när husen byggdes 
och underhölls senast. Detta innebär att vissa åtgärder måste tidigareläggas och vissa 
måste senareläggas för att det ska bli så bra slutresultat som möjligt. 
Underhållsplanen kommer att vara väldigt detaljerad på fastighetsnivå när denna är 
klar. 
 

5. Underhållsplanen bör lämnas till tekniska nämnden som ett beslutsunderlag i 
budgetarbetet och inte enbart som en information att föredras under 
nämndssammanträde. 
 
Svar: Underhållsplanen kan ligga till grund för ett budgetbeslut avseende summor för 
fastighetsunderhållet, men ska aldrig fastslås i tekniska nämnden då det medför ett 
väldigt trögt system ifall snabba omprioriteringar krävs under året. Vidare lämnas 
extra yrkanden om medel in i budgetprocesserna, här kan t.ex. nämnas takbyte på 
Rådhuset för 2,2 Mkr som erhålls som extra anslag för 2018. 
 

6. Underhållsplanen uppvisar brister, av de 6 åren som den omfattas av har tre år 
redan förflutit.  
 
Svar: Den pågående digitaliseringen kommer göra att en ny underhållsplan tar form 
under 2018. Fram till 28 februari var ett 15 tal fastigheter uppdaterade. Denna 
underhållsplan kommer att vara levande och sträcka sig över hela fastighetens 
livslängd. 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson 
Förstudie fastighetsunderhåll 20180130 
Missiv Förstudie av fastighetsunderhållet 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Kommunens förtroendevalda revisorer 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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§ 65 Nämndinitiativ angående belysning, asfaltering och parkeringsplatser vid kallbadhuset 
och Vägga norra 2018/692 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett åtgärdsförslag innehållandes kostnad 
och tidsplan för att belysa parkeringsplatsen på baksidan av Väggabadet, samt byggnation 
och belysning av GC-väg enligt detaljplan A365 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda om parkeringsplatsen på baksidan av 
Väggabadet kan utökas, asfalteras och om parkeringsplatserna kan märkas upp för 
rörelsehindrade och räddningsfordon. Samt att kostnadsberäkna åtgärderna och inkomma 
med en tidsplan för genomförande 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att inkomma med finansieringsförslag av åtgärderna 
 
att utredningarna redovisas senast på nämndens sammanträde i maj. 
 
Sammanfattning 
 
Moderaterna har inkommit med ett nämndinitiativ för att prioritera utbyggnaden av 
parkering, cykelbana och belysning vid Kallbadhuset och Vägga norra. 
 
Ett ärende var uppe vid sammanträdet 2017-04-26, §61 Belysning, del av Kallbadhusets 
väg, 2017/1205. Ett ärende i vilket nämnden beslutade att arbetet med belysningen skulle 
väntas med tills medel fanns för att kunna följa detaljplanen A365 gällande angöring med 
en belyst cykelbana och parkering.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2018-03-05 
Inkommit nämndinitiativ 
 
Beslutet skickas till 
 
Moderaterna 
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 66 Halda 2:93 Fungerande hörslinga i Medborgarhuset i Svängsta 2018/564 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över att befintlig hörslinga fungerar, samt utreda 
och kostnadsberäkna en ny modern hörslinga med tillhörande teknik 
 
att återrapportering sker på sammanträdet i maj. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har fått en skrivelse avseende en hörslinga som inte fungerar i 
medborgarhuset i Svängsta. I skrivelsen påtalar man behovet och vikten av en fungerande 
hörslinga i Medborgarhuset i Svängsta.  
 
Önskemålet är att hörslingan ska fungera både med mikrofon och via uppkoppling till 
dator/internet via högtalare. 
 
Förvaltningen genomför nu en översyn av befintlig hörslinga och teknik och är väl 
medveten om den befintliga hörslingans skick och teknik. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2018-03-09 
Inkommen skrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Hörselskadades förening i Karlshamn 
Ringamåla-Svängsta socialdemokratiska förening 
Svängsta samhällsförening 
PRO Svängsta 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 67 Nämndinitiativ angående kosthållningen på kommunens äldreboenden 2018/694 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta förvaltningschefens yttrande som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Moderaterna har inkommit med ett nämndinitiativ – avseende kostverksamheten på våra 
äldreboenden. Moderaterna vill ge kostchefen i uppdrag att snarast utreda situationen på 
våra äldreboenden och återkomma med förbättringsförslag, att kontakt tas med 
omsorgsnämnden och att en diskussion inleds kring den uppkomna situation som 
Moderaterna anser råder, samt att återkoppling ges om vilka åtgärder som kommer att 
vidtas. 
 
Då tekniska nämnden inte ansvarar för dessa frågor och då verksamheterna inte har 
inkommit med några synpunkter eller beställningar som avser tekniska nämndens ansvar 
inom måltidsverksamheten, anser förvaltningschefen att detta nämndinitiativ inte kan 
behandlas. 
 
Verksamheten har haft dialogmöte med ledningen för omsorgsförvaltningen samt 
ordförande i omsorgsnämnden kring frågor som berör måltid inom omsorgsverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson daterad 2018-03-01 
Inkommit nämndinitiativ 
 
Beslutet skickas till 
 
Moderaterna 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
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§ 68 Nämndinitiativ angående tiden för skollunch på Österslättsskolan 2018/693 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta förvaltningschefens yttrande som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Moderaterna har inkommit med ett nämndinitiativ – Skolmåltiden en värdefull resurs, där 
man från Moderaterna vill att kostchefen tillsammans med schemaläggare får in 
matsituationen på schemat samt att situationen på Österslättskolan utreds och förslag på 
förbättringsåtgärder tas fram. 
 
Då tekniska nämnden inte ansvarar för dessa frågor och då verksamheterna inte har 
inkommit med några synpunkter eller beställningar som avser tekniska nämndens ansvar 
inom måltidsverksamheten anser förvaltningschefen att detta nämndinitiativ inte kan 
behandlas.  
 
Verksamheten har haft dialogmöte med ledningen för utbildningsförvaltningen och 
ordförande i gymnasienämnd kring frågor som berör måltid inom skolverksamheten. Även 
ordförande i BUS-nämnden var kallad till dialogmötet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson daterad 2018-03-01 
Inkommit nämndinitiativ 
 
Beslutet skickas till 
 
Moderaterna 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef måltid Christina Svensson 
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§ 69 Tubbaryd nybyggnad av kontor- och omklädningslokaler projekt 1136 - information 
2012/3134 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet om arbetsmiljön i Tubbarydsanläggningen har avslutas inom ramen för 
fritidsnämnden. De medarbetare som har tillhört fritidsnämnden på utförarsidan har 
övergått till tekniska nämnden från 2018-01-01. De tjänstemän som tillhör fritidsnämnden 
och som tidigare satt i Tubbarydsanläggningen har flyttat in på Rådhuset. 
 
På grund av en vattenläcka i omklädningsrummet så förvärrades arbetsmiljöproblemen i 
kontorsbyggnaden i Tubbaryd. Samtlig personal har därför flyttat från kontorsbyggnaden 
till det tidigare Hamnkontoret på piren. Det är bara duschmöjligheterna som fortfarande 
används. 
 
Kommunstyrelsen har under 2017 fattat beslut om att inrätta ett investeringsprojekt 
(1140 Brandstation) för att hantera projekteringskostnaderna för nya lokaler för 
räddningstjänsten. Detta projekt kan komma att påverka Tubbaryd - nybyggnad kontor 
investeringsprojekt 1136, som för närvarande delvis är vilande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson daterad 2018-03-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 70 Beslutsuppföljning mars 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning 
 
Beslutet skickas till 
 
Ordförande Mats Dahlbom 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
VA-chef Marika Mårtensson 
Utredningsingenjör Peter Hammarström 
Projektingenjör Jonas Johanson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
VA-strateg Linda Holm 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Fastighetsförvaltare Lars Persson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Personalutvecklare Berith Håkansson 
Projektingenjör Christer Martinsson 
Projektingenjör William Lavesson 
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§ 71 Redovisning av delegationsbeslut mars 2018 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 22 
november 2017, § 171. Dessa beslut ska anmälas till tekniska nämnden för att vinna laga 
kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 2 februari 2018 – 27 februari 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 72 Handlingar för kännedom mars 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kännedom under tiden 2018-02-01 – 2018-02-27. 
 
Ärendenr § Typ Datum  Ärende 

2016/3018 3/18 2018-02-02  Länsstyrelsen har uppdaterat samtliga länets 
 bevarandeplaner 

2018/564 4/18 2018-02-05 Skrivelse med krav på fungerande hörslinga i 
      Medborgarhuset i Svängsta 

2018/98  5/18 2018-02-08 Protokoll FSG 2018-01-22 samverkansgrupp SHBF 

2017/4053 6/18 2018-02-09 Missiv KS § 28/2018 Igångsättningsbeslut för projekt 
      1181 Österslättskolans kök 

2017/4051 7/18 2018-02-09 Missiv KS § 29 Igångsättningstillstånd för projekt 
      2107 Fastighetsunderhåll 

2015/120 8/18 2018-02-27 Missiv KF § 22/2018 Entledigande från uppdraget 
      som ledamot och vice ordförande i tekniska 
 nämnden - Anneli Bengtsson (S) 
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§ 73 Information från presidiet / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om dialogmöte om kost tillsammans med 
utbildningsförvaltningen och ordförande i gymnasienämnden. Även ordförande i BUS-
nämnden var inbjuden. 
 
Dialogmöte om kosten har även hållits med omsorgsförvaltningen och ordförande i 
omsorgsnämnden. 
 
Informationsmöte har hållits om skogen och friluftslivet i skogen. Kommunens 
markförvaltare, representanter från Södra och berörda föreningar planerade tillsammans 
årets aktiviteter och avverkning. 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-03-21 

sid 43 av 44 

 

§ 74 Nämndinitiativ om framtidens vattenförsörjning / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Moderaterna har 2018-03-11 lämnat in ett nämndinitiativ om kommunens framtida 
vattenförsörjning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Inkommit nämndinitiativ 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-03-21 

sid 44 av 44 

 

§ 75 Hörslinga på Stadsteatern / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över befintlig hörslinga i Stadsteatern 
 
att återrapportering sker på sammanträdet i maj. 
 
Sammanfattning 
 
Moderaterna genom Britt Kilsäter framför klagomål på hörslingan i Stadsteatern. Eftersom 
en översyn ska göras på hörslingan i Medborgarhuset i Svängsta anser hon att en liknande 
översyn ska genomföras på Stadsteatern. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Beslutsuppföljningslistan 


